POCKET Colorimeter II Colorimeter Test Kit for Chlorine
analysis
Αρ. προϊόντος:

5870000

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Small in size, big on waterproof analysis
Portable Colorimeter programmed for the determination of Free and Total Chlorine (DPD), 0.02-2.0 / 0.10-8.0 mg/L Cl2. In carrying case,
complete with reagents, cuvettes and operating instructions.
Simple: all functions are available via only four keys
Powerful: battery operation for up to 2000 tests
Clear readings: even under difficult conditions, thanks to backlit display and large readout
Reliable results with no mains connection
Rugged construction yet lightweight

Προδιαγραφές
Compliance certifications:

CE

Lamp Type:

Light Emitting Diode (LED)

User interface:

Numeric

Ανιχνευτής :

Silicon detector

Απορρόφηση:

0 - 2.5 Abs

Αριθµός δοκιµών :

50 - 100

Αριθµός µεθόδου :

8021 (F), 8167 (T)

Βάρος :

0,23 kg

Διαστάσεις (ΥxΠxB):

155 mm x 61 mm x 35 mm

Διεπαφή :

rubber keys

Εγγύηση :

2 Έτη

Εύρος µέτρησης :

- F&T Cl2

Εύρος µέτρησης (2):

0,1 - 8,0 mg/L F&T Cl2

Καταγραφή δεδοµένων :

10 measured values + time

Κατάταξη περιβλήµατος :

IP67 (εκτός από το χώρο τοποθέτησης µπαταριών)

Λειτουργία παύσης :

4, AAA size alkaline cells

Μήκος κύµατος :

Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Μικρότερα βήµατα ανάλυσης :

0.01
0.1

Οθόνη:

LCD, backlit

Όνοµα µεθόδου :

Colorimeter/DPD

Παράµετρος :

Chlorine, low range - as free & total Cl2

Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερµοκρασία : 10 - 40 °C
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική
υγρασία :

max. 90 % relative humidity (non-condensing)

Σκοπός προµήθειας :

PC II, sample cells, manual, carry case. Reagents included: 100 tests each for low range or 50
tests each for high range.

Συµβατότητα κυψελίδας :

1 inch round / 13 mm round /1cm square (with optional adapter)

Φασµατικό εύρος ζώνης :

15 nm filter bandwidth

Φωτοµετρικό εύρος µέτρησης :

0 - 2 Abs

Χρόνος ζωής µπαταρίας :

2000 tests
* backlight will decrease battery life
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